Besluitenlijst Bestuurlijk Overleg 14 mei 2020 over het Net op zee IJmuiden Ver
Alpha
Aanwezig: Provincies Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Holland, Gemeenten Vlissingen, Borsele,
Veere, Hellevoetsluis en Geertruidenberg; Waterschap Scheldestromen, Rijkswaterstaat,
TenneT en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. [Dit overleg vond vanwege de
Corona-maatregelen noodgedwongen online plaats en daarom is getracht het eenmalig in kleiner
verband te organiseren, door de provincies zoveel mogelijk de gemeenten en waterschappen te
laten vertegenwoordigen.]
Inhoud Integrale Effectenanalyse (IEA)
Conform advies van het Bestuurlijk Overleg van 4 december 2019, heeft de minister van
Economische Zaken en Klimaat (EZK) op 14 december 2020 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau
(NRD) vastgesteld. Hierin worden de alternatieven naar Borssele (via Westerschelde of Veerse
Meer) en het alternatief naar Geertruidenberg beschreven die verder worden onderzocht in het
MER fase 1 en de IEA. Op basis van de NRD heeft TenneT samen met Arcadis en Pondera het MER
fase 1 en de IEA opgesteld. Daarnaast liep het participatieproces met de omgeving zoals
beschreven in het participatieplan door en hebben in dat kader verschillende werksessies en
bijeenkomsten plaatsgevonden. De IEA geeft een beschrijving van de effecten van de verschillende
alternatieven op de thema’s milieu (op basis van MER fase 1), omgeving, techniek, kosten en
toekomstvastheid. De inhoud van MER fase 1 en IEA is door verschillende experts getoetst en in
terugkoppelsessies met stakeholders en met het ambtelijk regio-overleg gedeeld.
Op basis van vragen van het Bestuurlijk Overleg over de 95% versie van de IEA worden de
volgende afspraken gemaakt:

Naar aanleiding van de toelichting op het onderdeel geluidsemissie van het converterstation,
wordt afgesproken dat, zodra dat qua Corona-maatregelen weer mogelijk is, het Bestuurlijk
Overleg een door TenneT georganiseerd werkbezoek brengt aan het converterstation van
BritNed op de Maasvlakte.

Op korte termijn vindt nader overleg plaats tussen de gemeente Geertruidenberg met de
geluidsexperts van Arcadis en Pondera over wat de cijfers over geluidsemissies van het
converterstation praktisch precies betekenen voor de omgeving en hoe zij zich verhouden tot
de al bestaande geluidemissies.

Naar aanleiding van de toelichting op de risico-inschatting van een ADC-toets als gevolg van
mogelijke significante negatieve effecten op Natura 2000 vanwege stikstofdepositie;
vertroebeling; elektromagnetische velden of overige effectketens op zee en grote wateren,
wordt afgesproken dat door de ministeries van EZK / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
(LNV) voldoende aandacht wordt besteed aan het voorkomen van juridische risico’s en
eventuele vertraging in de procedure.

TenneT stuurt de relevante onderzoeken uit het MER fase 1 over effecten op Natura 2000 en de
gezondheidseffecten als gevolg van magneetvelden op korte termijn naar de provincie Zeeland.
De provincie geeft het aan als er op basis van de stukken behoefte is aan een nadere
toelichting.

TenneT stuurt de relevante onderzoeken uit het MER fase 1 over effecten op Natura 2000 op
korte termijn naar de provincie Zuid-Holland. De provincie geeft het aan als er op basis van de
stukken behoefte is aan een nadere toelichting.
Proces richting Voorkeursalternatief (VKA)
Op 12 juni zal de IEA (inclusief een publieksvriendelijke digitale samenvatting), het MER fase 1 en
een participatieplan (tot en met de keuze van een VKA) worden gepubliceerd en kan eenieder daar
gedurende 4 weken op reageren. In die periode worden online webinars georganiseerd. Binnen
deze 4 weken geeft RWS advies en eind juli wordt het advies van de Commissie m.e.r. op het MER
fase 1 verwacht. De reactiebundel (inclusief advies RWS) en het advies van de Commissie m.e.r.
worden gedeeld met het ambtelijk regio-overleg. De betrokken overheden wordt gevraagd om een
(liefst gezamenlijk) integraal regio-advies op te stellen. Gevraagd wordt te toetsen op (lokale)
effecten en om een integraal advies over alle alternatieven en varianten te geven ten behoeve van
de keuze van een VKA. Eind november 2020 zal de minister van EZK in afstemming met het
ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) op basis van de IEA, MER fase 1 +
advies Commissie m.e.r, de reacties uit de omgeving (inclusief advies RWS) en het regio-advies
een VKA kiezen en dit vastleggen in een voorbereidingsbesluit.

Door het Bestuurlijk Overleg worden de volgende afspraken over het proces om te komen tot een
VKA gemaakt:

Een aantal deelnemers van het Bestuurlijk Overleg maakt graag gebruik van het aanbod van
EZK en TenneT voor toelichtingen in Raden / Staten over de inhoud van de IEA en het proces
richting VKA. Vanuit het ministerie van EZK wordt hierover nader met de betreffende
overheden afgestemd.

De provincies Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Holland nemen een trekkende rol op zich bij het
opstellen van het regio-advies en coördineren de inbreng van gemeenten en waterschappen.
De provincies baseren hun adviezen op de inhoud van de IEA en de reacties uit de omgeving
daarop, op dit moment is nog niet duidelijk of tot één integraal advies kan worden gekomen.
De provincies stemmen onderling af over de inhoud van een of meerdere regio-adviezen.

De provincies leveren het regio-advies / de regio-adviezen uiterlijk 28 september 2020 aan bij
het ministerie van EZK.

Een volgend Bestuurlijk Overleg zal (indien mogelijk weer in de volledige samenstelling en
fysiek in plaats van online) plaatsvinden op donderdag 15 oktober 2020. Op de agenda staat
dan een toelichting op het gegeven regio-advies / de gegeven regio-adviezen. Het Bestuurlijk
Overleg vindt opnieuw plaats op dezelfde dag als het Bestuurlijk Overleg van het Net op zee
IJmuiden Ver Beta en er wordt onderling afgestemd over tijdstip en locatie.

